PLANEJAMENTO MATERNAL I
RECADO IMPORTANTE.
● Separe um tempo da sua rotina para a realização das atividades propostas
● Tire uma foto de cada atividade e nos envie via whatsapp para registrarmos na
planilha de seu filho.
● A DATA MÁXIMA PARA A DEVOLUTIVA SERÁ NO DOMINGO DIA
18/10/2020.

SEGUNDA-FEIRA 05/10/2020
1- No dia 04 de outubro comemoramos o Dia dos Animais, você tem
algum animal de estimação em casa?(Converse com a criança sobre o
animalzinho que vocês tem, questionando o nome, se gostaria de ter
outro, qual?, e os cuidados que devemos ter com eles)
2- Faça uma foto ou um vídeo para a professora brincando com seu
animal. O que é e qual o nome dele ou dela?
3- Brincar de chefinho mandou: “O Chefinho mandou imitar um...”
⮚ Macaco
⮚ Leão
⮚ Cachorro
⮚ Gato
⮚ Ovelha
⮚ Vaca
Deixa a criança falar outros animais.

TERÇA- FEIRA 06/10/2020
1 – Assistir o vídeo: “Seu Lobato”, cante junto e depois fale para
sua família, qual animal aparece na música.
https://youtu.be/lEmoOncDABY

2- Escolha um animal do vídeo e desenhe em uma folha, se
precisar peça ajuda de
um adulto.
3- Brincar de esconde-esconde (com as pessoas e depois
objetos)

QUARTA-FEIRA 07/10/2020
1 – Assista a poesia “ Leilão de Jardim” de Cecília Meireles e o vídeo
da música Bichinhos do Jardim

https://youtu.be/rIAh3O_DFSU
https://youtu.be/F9OzU6J25m4
2 – Cante com a criança “Minhoca-minhoca me dá uma beijoca...”
desenhe a minhoca no dedo indicador e divirtam-se.
3 - Passear pelo jardim e observar os insetos

QUINTA-FEIRA 08/10/2020
1 – No dia 12 de outubro comemoramos o Dia das Crianças e é
brincando que se aprende... relate uma brincadeira que você brincava
na sua infância e brinque com seu filho ou filha.
2 – Se possível, leve a criança no lugar que costumava brincar na sua
infância e deixe-o brincar livremente e criando suas próprias
brincadeiras.
3 – Ofereça potes ou brinquedos para a criança brincar na terra.
SEXTA-FEIRA 09/10/2020
1- Converse com a criança e pergunte-lhe, qual seu brinquedo
preferido e faça questionamentos sobre o mesmo e depois deixeo brincar livremente.
2 – Prepare um circuito para a criança passar com seu brinquedo,
motoca, carrinho ou segurando algum objeto nas mãos (engatinhar,
pular, rolar, correr).
3 – Brincar com bolhas de sabão.
https://youtu.be/ViSUAWfKcDs

